
 
 

 
Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt 
thuiszorg en verpleeghuiszorg aan cliënten in Dongen en Oosterhout.  Wij werken “kleinschalig 
anders”. Dat wil zeggen, dat wij zorgen voor een hoge kwaliteit met voldoende aandacht voor de 
individuele wensen en behoeften van onze cliënten. Ons project Community Care Dongen (CCD) 
vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt. CCD is bedoeld voor kwetsbare ouderen in Dongen, die 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, waarbij formele en informele zorg elkaar 
aanvullen.  
 

Voor onze locatie Sint-Catharinadal en Onze Lieve Vrouwe Abdij in 
Oosterhout zijn wij op zoek naar een 

 

VERZORGENDE/IG  
MINIMAAL 12 UUR PER WEEK 

 
Als verzorgende vind je het belangrijk om de cliënten zorg op maat te bieden. Je bent een 
zorgverlener in hart en nieren en daarnaast voldoe je aan de volgende eisen: 
 

• Je bent in het bezit van een MBO-diploma niveau 3, Verzorgende IG 
• Je beschikt over relevante werkervaring 
• Je hebt een sterke affiniteit met de zorg en hebt interesse in deze manier van werken 
• Je bent in staat zowel zelfstandig, als in teamverband te werken 
• Je bent zeer flexibel en hebt affiniteit met de doelgroep 
• Je komt goed tot je recht in een klein en informeel team 
• Je bent een verbinder, die innovatief denkt én handelt 
• En last but not least, je hebt gevoel voor humor 

 

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN? 

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor minimaal 12 uur per week. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), 

FWG 35.  

  

SOLLICITEREN? 

Ben jij  iemand die past bij onze manier van werken? En wil je graag iets moois kunnen betekenen 

voor de cliënten van Maria-oord? Dan kan je een motivatiebrief en cv sturen t.a.v. mevrouw              

F. de Vijlder via info@mariaoord.nl. Voor meer informatie over de inhoud van deze topbaan of over 

Stichting Maria-oord, mag je contact opnemen met mevrouw F. de Vijlder via 0162-381100. 

 

 

mailto:info@mariaoord.nl

